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Zápis Valné hromady ČSK  

sekce kanoistiky na divokých vodách  2017 

konané dne 14. 1. 2017 v Praze 

Jednání zahájil moderátor schůze pan Jiří Kratochvíl 

 Volba komise – Mandátová – Renata Sadílková, Jiří Měchura, Petr Kratochvíl 

 Volba komise – Návrhová – Tomáš Palouda, Lenka Kutá, Lenka Lagnerová 

 Volba komise volební – Pavel Přindiš, Michal Veřtát, Ondřej Štěpánek 

Předseda sekce J. Pollert omluvil neúčast předsedy ČSK Mgr. Jana Boháče 
z rodinných důvodů. 

Přednesení zpráv VH sekce KDV 2017  

 Zpráva předsedy sekce Jaroslava Pollerta k sezoně 2016 a výhledu kanoistiky na 
příští období 

 Zpráva trenéra RD slalom Jiřího Pultery se zhodnocením sezony 2016. 

 Zpráva trenéra RD sjezd Roberta Knebela - zhodnocení činnosti RD 2016.  

 Zpráva o činnosti RD sjezd U23 – zprávu přečetl Tomáš Kutý – L. Novosad na 
zahraničním VT. 

 Zpráva trenéra RDJ - Jiří Kratochvíl. Zhodnotil výsledky v kategorii juniorů v roce 
2016. Poděkoval spolupracovníkům, všem oddílům a trenérům v oddílech sekce. 
Zároveň informoval o činnosti SCM za rok 2016. 

 Zpráva komise rozhodčích – Lenka Kutá – vyhodnotila sezonu 2016, počty 
rozhodčích v sekci. J. Bican z Č. Budějovic informoval o plánovaném školení 
rozhodčích v Č.B. 

 Zpráva Závodní komise – Hana Kneblová. Informace o pořádání závodů v roce 
2016 a přípravě sezony 2017. Okomentovala zveřejněný návrh Směrnic pro 
závodění 2017. 

 Zpráva zástupce oddílů Bohuslava Šamánka ke statistice účastníků závodů ČSK 
sekce divoká voda v průběhu sezony 2016. 

 Zprávu o hospodaření roku 2016 ČSK sekce divoká voda – Ivo Eichler 

 Zpráva Kontrolní komise sekce – Ladislav Jílek. 

Přestávka 10 minut 

Diskuze zahájena ve 12:30: 

 M. Bílý – informace ke školení a seminářům pro trenéry sekce na divokých 
vodách – licence „B“ a „C“. Upozornil na povinnost trenérů licence „B“ zúčastnit se 
minimálně jednou za pět let školení či semináře trenérů. V loňském roce se 
konala speciální část, ale je třeba ještě zakončit školení vypracováním závěrečné 
práce. Pro otevření speciální části školení je nutná účast minimálně 10 uchazečů.  

 B. Šamánek přednesl připomínku k návrhu Směrnic pro rok 2016 v otázce zisku 
II.VT ve sjezdu – odpověď H. Kneblová za Závodní komisi. 
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 R. Knebel navrhl možnost omezit start závodníků nižších VT dle rozhodnutí 
pořadatele závodů. 

 M. Veřtát navrhl sladit podmínky startu v závodech pro slalom i pro sjezd. 

 P. Kratochvíl navrhl tuto změnu až od r. 2018 – komentář J. Kratochvíl. 

 Následovalo hlasování a výsledkem bylo odsouhlasení startu dle návrhu Směrnic 
2017 tj. – 3.VT ve sjezdu bude platná, pokud závodník dosáhne minimálně 10% 
bodů nutných pro II. VT.  

 M. Bílý vznesl dotaz na omezení startu ve více kategoriích – odpověď H. 
Knebelová, L. Kutá – komise bere připomínku na vědomí a při tvorbě nových 
pravidel ČSK DV zachová stejné postupy, které budou uvedeny v nových 
mezinárodních pravidlech ICF. S. Ježek upozornil na možné potíže s pořádáním 
závodů z důvodů vysokého počtu startujících. 

 L. Přikryl vznesl dotaz na kategorie C2mix – v našich pravidlech bude dle pravidel 
ICF. 

 N závěr diskuze ke Směrnicím 2017 bylo hlasováno o Směrnicích jako celku a 
návrh byl s úpravami přijat. 

 P. Kratochvíl vznesl dotaz na možnost pořádání závodů ve Š. Mlýně také ve 
slalomu – odpověď J. Pollert – problém s termínem závodů z hlediska 
nominačních závodů RD slalom. 

 M. Aleš – dotaz na registraci členů ČSK v registru ČUS – odpověď I. Eichler, I. 
Šedivá 

 M. Veřtát – dotaz na návrh na snížení ceny registračních známek ČSK. Odpověď 
J. Kratochvíl. Na základě snah o sjednocení postupů při registraci v celém ČSK a 
zachování členské základny bude od letošního roku cena známky pro všechny 
členy ČSK DV ve výši 10,-Kč. Oddíly, které zaplatily známky v původní výši (50,-
Kč) obdrží kompenzaci při vyplácení dotací ve výši 40,-Kč/osobu. Oddíly 
dostanou povinnost odebrat přesný počet známek, dle počtu registrovaných členů 
oddílu v registru RVP – komentář S. Ježek. 

 13:25 – ukončena diskuze a zahájeny volby 

Předseda: 

 Zpráva mandátové komise - 163 pozvaných delegátů, přítomno 104 delegátů tj. 
69,52 %. Účast 40 oddílů. 

 Protože na většinu volených postů ve Výboru ČSK DV byl pouze jediný kandidát, 
bylo rozhodnuto o volbě aklamací. 

 Volba předsedy – kandidát Prof. Ing. Jaroslav Pollert DrSc. – zvolen 100 hlasy - 
zvolen 

 Volba místopředsedy – kandidát Ing. Luděk Roleček – 102 hlasů - zvolen 

 Volba předsedkyně Závodní komise – Hana Kneblová – 102 hlasů - zvolena 

 Volba předsedkyně komise rozhodčích – kandidát Mgr. Lenka Kutá – 100 hlasů - 
zvolena 

 Volba zástupce oddílu – kandidát Bohuslav Šamánek – 88 hlasů – zvolen 
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 Volba manažera svazu – kandidát ing. Stanislav Ježek – 103 hlasů – zvolen 

 Zástupce oddílů – v tajné volbě (3 kandidáti – M. Bílý, I. Šedivá a J. Volf) získal 
Jaroslav Volf  63 hlasů – zvolen 

 Volba předsedy Kontrolní komise – kandidát Ladislav Jílek – 102 hlasů – zvolen 

 Volba člena Kontrolní komise – kandidát I. Šedivá – 100 hlasů – zvolena 

 Volba člena Kontrolní komise – kandidát Dana Halešová – 100 hlasů - zvolena 

Návrh usnesení  přednesl Michal Palouda ve 14:15 hod. 

 Valná hromada sekce KDV schválila přednesené usnesení jednohlasně. 

 Valná hromada schválila delegáty pro konferenci ČSK ve složení J. Pollert, 
L.Roleček, H. Kneblová, L. Kutá, B.Šamánek, J.Volf, S.Ježek, L.Jílek, I. Šedivá, 
D.Halešová.  

Konference byla ukončena v 14:30 hod. 

Zapsal: Eichler  Schválil: Pollert    


